
 

                  Lage Zwaluwe, november 2016. 

               Nieuwsbrief  8, 3e jaargang. 
 

 
 

 

Beste leden en vrienden van PS West Brabant.  
 

 

Grijze roodstaartpapegaai definitief op CITES bijlage I. 
 

De handel in grijze roodstaartpapegaaien uit het wild wordt verboden. Op 2 oktober is dit in het Zuid-Afrikaanse 

Johannesburg op de laatste CITES-conferentie besloten. Hij stond al op de bijlage  II wat betekende dat er op 

beperkte schaal in gehandeld mocht worden. Dat is nu aangescherpt. De grijze roodstaartpapegaai (inclusief de 

timneh grijze roodstaartpapegaai) staat nu op CITES bijlage I.  

Handel in wildvang is hierdoor niet meer mogelijk. Dit omdat de aantallen van deze soorten in hun oorspronkelijk 

habitat schrikbarend zijn teruggelopen en zij daar met uitsterven bedreigd worden. 

In tegenstelling tot de berichtgeving in de media is de handel in nakweek nog steeds toegestaan, op voorwaarde dat 

er een EU-certificaat aanwezig is waarop het ringnummer staat vermeld en alles is vastgelegd in een administratie. 

Ook export blijft mogelijk, hoewel er een aantal landen zijn die geen import dieren accepteren die op de CITES 

bijlage I staan. 

De Parkieten Sociëteit heeft een aantal vragen (zoals over verplichte ringmaat etc.) aan het CITES bureau gestuurd 

maar daarop is nog geen antwoord ontvangen. In het december nummer van de Parkieten Sociëteit kan daar mogelijk 

meer over worden verteld. Zie ook bladzijde 313 in het maandblad van november van de Parkieten Sociëteit. 

Wat betekent dit voor de houders van deze soorten. 

U kunt voor het komende kweekseizoen voor uw jonge vogels nog gewone (géén CITES-) ringen bestellen. 

MAAR bestel dan wel stalen of gekleurde aluminium ringen. Alleen deze ringen kunnen later namelijk nog als 

CITES-ringen geregistreerd worden. Gewone blanco aluminium ringen NIET. 

 

- De eerstvolgende beurs houden wij weer op zondag 13 november. 

Laat ook deze beurs weer slagen door zelf vogels mee te brengen om te ruilen of te verkopen. 
 

- De eerstvolgende ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 25 november. 

Dan zorgt uw voorzitter Miel van de Ven voor een lezing met dia’s en filmbeelden over het zuid- en noordeiland van  

Nieuw Zeeland. 

  
- Feestavond 2017, Zaterdag 14 januari. 

Zoals in voorgaande jaren gaat dit weer een goed verzorgde en gezellige avond worden. 

De kosten bedragen ook dit jaar slechts € 22,50 p.p. en wij vragen u om dit bedrag gelijktijdig met uw aanmelding 

bij onze penningmeester te voldoen.  

Aanmelden graag z.s.m. zodat wij op tijd onze bestellingen kunnen plaatsen. 

Noteer deze datum daarom alvast in uw agenda. 
 
 

 
 

PS; In het belang van uw privacy worden de mailadressen van de andere geadresseerden afgeschermd. 

Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u zich hiervoor juist aanmelden?   

Een mailtje aan onze secretaris via ps.wb@hotmail.com en uw mailadres wordt van de lijst verwijderd of er aan toegevoegd.  

mailto:ps.wb@hotmail.com

